
 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering op donderdag 21 april 2022 in de Elleboog te Velp 

Aanwezig: 4 bestuursleden (de heer Bosz, de dames van den Eijnden, Mars en Hermans), 23 leden en 

namens KBO Gelderland Mevr. Karin Goes 

Afwezig: Mw. Bonnier (met kennisgeving). 

1.Welkom/Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Hij opent de vergadering met de mededeling dat het 

jaartal op de agenda 2022 moet zijn i.p.v. 2021.  Daarna benoemt hij de in de uitnodigingsbrief 

vermelde moeilijke situatie waarin de KBO qua bestuur verkeert. 

 

2. Verslag algemene ledenvergadering 16 november 2021 

De heer de Lange vraagt of punt 6 uit het verslag besproken kan worden bij punt 5 van de agenda 

van vandaag. 

Er zijn inhoudelijk en tekstueel geen op of aanmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. Met dank 

aan de notulist. 

 

3. Jaarstukken 2021, Financieel verslag 2021 / Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaande uit de heer Haarlemmer en de heer Kramer hebben een bezoek 

gebracht aan Mw. Hermans penningmeester a.i.. De heer Haarlemmer leest het verslag voor en laat 

weten dat e.e.a. prima in orde bevonden is. De heren Haarlemmer en Kramer verlenen het bestuur 

decharge voor het gevoerde financiële beleid. Met dank aan de penningmeester. 

 

4. Financiële positie medio april 2022 

Mw. Hermans laat weten te verwachten dat er eind 2022 nog ongeveer € 7000/€ 8000 in kas zit. Is 

niet helemaal te voorspellen omdat het bestuur voornemens is om in september een 

vrijwilligersmiddag te organiseren. 

 

5. Voorstel vereniging onderbrengen bij KBO Gelderland / Overdragen saldo KBO 

Rheden/Rozendaal aan KBO Gelderland 

De voorzitter bespreekt de moeilijke situatie waarin het bestuur nu zit. Er is de afgelopen 8 jaren 

meermaals geprobeerd om nieuwe bestuursleden te werven, maar zonder resultaat. Er is onderzocht 

om een fusie aan te gaan met de PCOB. Dit is niet mogelijk. (De organisatiestructuren van beide 

landelijke organisaties laten dit niet toe).  Als verenigingen wél samen zijn gegaan dan is de 

plaatselijke PCOB in zijn totaal ondergebracht bij de plaatselijke KBO of andersom.) 

Omdat alle zittende bestuursleden hebben aangegeven tot uiterlijk eind van dit jaar aan te blijven en 

in de vorige ledenvergadering is toegezegd om ook andere opties, dan opheffing van de afdeling, te 

onderzoeken, ligt nu het voorstel voor om van onze afdeling een slapende afdeling te maken onder 

de hoede van KBO Gelderland.  Het bestuur is blij dat KBO Gelderland met deze oplossing is 

gekomen. KBO Gelderland  doet dit al voor meerdere afdelingen, waar bestuurlijke problemen zijn.  

De voorzitter legt dit voorstel nu voor aan de leden. 

De heren Bonnier en de Lange zijn het hier niet mee eens.  Het besluit tot onderbrengen bij KBO 

Gelderland moet niet nu, maar  volgens hen aan het eind van jaar worden genomen.  De heer 



 

 

Bonnier geeft aan dat er in het overleg van KBO bestuur met bestuur PCOB, waarin ook hij aanwezig 

was, is afgesproken om met een tweetal mensen van KBO en een tweetal van PCOB aan de slag te 

gaan met het benaderen van eventuele nieuwe bestuursleden. Mevr. van den Eijnden heeft daar 

toegezegd dit met hem namens KBO te willen doen. Mevr. van den Eijnden deelt mee, dat in 

meerdere overleggen tussen KBO en PCOB door de KBO heel duidelijk  is gezegd, dat het bestuur KBO 

doorgaat met voorbereidingen voor onderbrenging bij KBO Gelderland en dat ook aan de leden zal 

voorleggen om niet in de situatie te komen, dat de bestuursleden niet tijdig hun taken kunnen 

neerleggen. Als er zich nieuwe bestuursleden aandienen vóór 1 september 2022, dan kan de 

uitvoering van dit besluit aangehouden worden. Zij is teleurgesteld in de uitlatingen van de heer 

Bonnier en maakt kenbaar zich niet meer beschikbaar te stellen als coach voor nieuwe 

bestuurskandidaten.  

De voorzitter last een pauze in.  

Na de pauze vraagt de voorzitter in te stemmen met het voorstel de vereniging als slapende 

vereniging onder te brengen bij KBO-Gelderland. Na extra uitleg van Karin Goes wordt het voorstel in 

stemming gebracht. 5 leden stemmen tegen, 18 leden + 4 bestuursleden stemmen voor, het voorstel 

is aangenomen.   

We worden een slapende afdeling, die wordt ondergebracht bij KBO Gelderland. Een convenant ter 

zake wordt op afzienbare termijn ondertekend. De uitvoering wordt opgepakt na de zomervakantie. 

Mochten zich in de komende tijd kandidaten aanmelden voor bestuursfuncties, zodat een volwaardig 

bestuur kan worden gevormd (d.i. voorzitter, secretaris en penningmeester/ledenadministrateur) 

dan kan in het najaar een Algemene ledenvergadering worden uitgeschreven voor benoeming van 

deze leden. De uitvoering van het convenant wordt dan opgeschort.  

NB: Bij een slapende vereniging zal de ledenadministratie en de financiële administratie 

ondergebracht worden bij KBO-Gelderland. Het magazine zal dan per post verzonden worden, de 

nieuwsbrief zal naar uw emailadres verzonden worden. De contributie zal per automatische incasso 

geheven worden.  Er is namens de slapende afdeling een contactpersoon voor KBO-Gelderland 

nodig. De heer Huurman stelt zich daarvoor beschikbaar. 

De vergadering stemt als gevolg van dit besluit in met het overdragen van het saldo van de 

vereniging aan KBO Gelderland. Nav een vraag van de heer Leenman, wordt gezegd, dat de gelden 

van de afdeling beschikbaar blijven voor de afdeling.  

6. Vaststellen contributie 2023 voor leden en echtparen 

De voorzitter stelt voor om de contributie voor 2023 vast te stellen op € 27,50 voor leden en € 45,00 

voor echtparen. De aanwezigen stemmen hiermee in. 

 

7. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

De heer Leenman spreekt zijn waardering uit voor de werkzaamheden die het bestuur de afgelopen 

jaren voor de vereniging verricht heeft.  

8. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid, nodigt iedereen uit voor een hapje en 

een drankje en sluit de vergadering. 


